
Começar bem com o projeto

ObjetivOs

Construir uma cultura escolar comum: tornar-se aluno, conviver com os outros  
e respeitar os espaços e o material.

Onde estamos?
▶▶ Mostrar e explicar os diversos espaços da escola: a sala de aula, o pátio, o banheiro etc., de 

modo que as crianças possam se familiarizar.

Quem somos?
▶▶ Explicar quem são os adultos presentes em sala de aula ou na escola e valorizar o seu 

papel.

▶▶ Permitir que as crianças se identifiquem com a comunidade que se forma: as crianças de 

uma mesma classe, com as primeiras regras de vida em grupo.

Por que estamos aqui?
▶▶ Levar as crianças a compreender que a escola vai permitir que elas cresçam, oferecendo 

diversas experiências e atividades. 

▶▶ Começar a construir uma comunidade em torno da aprendizagem, brincando ao mesmo 

tempo, porque ambos podem ser feitos simultaneamento:  

“Aprendendo, nos tornamos capazes de fazer mais coisas.” 

Como nós vamos fazer?
▶▶ As atividades escolares são realizadas em um 

ritmo regular, com pontos de referência que 

poderão ser reconhecidos e que vão tranquilizar 

os alunos. “Nós vamos seguir uma programação 

diária, uma rotina.”

▶▶ Explicar os diversos tempos para realizar essas 

atividades:  

- todos juntos, no espaço de agrupamento;  

- em pequenos grupos, em torno das mesas  

de trabalho ou nos cantos; 

- ou sozinhos, com ou sem o professor.
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Pré-reQuisitO   Permitir que as crianças se situem em seu ambiente

Apresentação do material para os alunos.



zzDeixar as crianças explorarem livremente 
a sala de aula e seus diversos espaços: espaço de agrupa-
mento, canto de leitura, canto de jogos etc. 

zzexplicar o funcionamento dos espaços:
▶▶ O que eles contêm, o que as crianças conhecem, relacio-

nando suas experiências pessoais;
▶▶ As regras que regulam a sua frequentação “livre”: 

o número máximo de crianças autorizadas a jogar ao 
mesmo tempo, os momentos e suas regras de utilização 
(respeito e partilha do material, armazenamento etc.)  

Essas regras podem ser diferentes se o adulto estiver 
presente.

zzDramatizar uma introdução do material: 
esconder as quatro caixas debaixo de um lençol. 

▶▶ Incentivar a utilização de hipóteses pelas crianças.
▶▶ Depois, mostrar as caixas, tirando o lençol. Perguntar 

especificamente: “Qual forma, qual cor e quais ilustrações?  
Qual é a diferença de apresentação entre os dois tipos de cai-
xas?”  (gavetas e caixa de imagens), em ligação com o seu 
possível conteúdo.

▶▶ Abrir a caixa de imagens e selecionar algumas: tem fotos 
(de objetos, de animais, de expressões), tem ilustrações 
(contos e séries cronológicas Plum), grandes imagens (a 
classe, os animais marinhos) e imagens muito grandes: os 
cartazes (alfabeto, arte).

▶▶ Abrir algumas gavetas e fazer as crianças observarem, 
tocarem e nomearem seu conteúdo, por exemplo o das 
gavetas C, F, K, L, R (esses materiais não fazem parte da 
descoberta mistério nas fichas pedagógicas, não mostrar as 

letras da gaveta E por exemplo).

zzexplicar as finalidades particulares do material 
Descobrincar e o funcionamento que resulta delas.

▶▶ “Não é só um material para jogar, é muito mais!”  Com o pro-
fessor, ele permite descobrir, explorar e aprender muitas coisas 
que a criança não imaginaria sozinha.  Assim, só o professor 
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zzDramatizar uma apresentação da Tábata ou 
do Plum e da Pluminha: pode-se colocar o fantoche sobre 
uma pequena cadeira, durante um agrupamento coletivo.

▶▶ Incentivar o questionamento e as trocas: “Quem é? Por 
que ela está aqui? Como ela se chama?” Depois, apresentar 
as características físicas que não tenham sido enunciadas 

durante as perguntas. 

zzjustificar sua presença na sala de aula: 
segurando o fantoche na mão, fazendo-o falar.

▶▶ Ela acompanha as crianças em suas descobertas, prepara 
surpresas, pois às vezes o fantoche também pode ter vida 
própria!

3     Apresentar o Material da classe Descobrincar: Imagens e Oficinas

2     Apresentar os recursos da sala de aula, os cantos ou espaços específicos     

1     Apresentar os fantoches



zzDescobrir o princípio
Especificar o caráter único e pessoal de cada maleta: cada 
aluno terá a sua. Seu nome pode ser escrito antes ou durante 
a aula, no quadrado do canto inferior direito, com uma cane-
tinha permanente.

zzApresentar o seu conteúdo
- O caderno do aluno do semestre 1 (haverá um 
segundo caderno para o semestre 2).
- O livro, que poderá ser levado para casa assim que ele 
tiver sido lido e estudado em sala de aula. 
 

zzexplicar os objetivos dos cadernos
- Manter um registro do que foi feito e aprendido em       
sala de aula.
- Ver seus sucessos e progressos.
- Compartilhar e comunicar com seus pais. 

zzManipular e organizar
- Distribuir as maletas para cada aluno, para que seu con   
teúdo possa ser manipulado. 

- Explicar como as maletas serão organizadas e as folhas 
separadas para cada aula, e em qual momento eles poderão 
levar as folhas  para casa.

Nota
As caixas de jogos por nível e os livros só serão apresentados aos alunos quando o professor os utilizar, durante 
uma atividade orientada pelas fichas pedagógicas.
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tem acesso à caixa de imagens e às três caixas com gavetas.  
 - Ele escolhe o material e coloca à disposição dos alunos.
 - Ele especifica as instruções de exploração ou de trabalho.
 - Depois, ele ajuda a colocar os materiais no lugar certo 
após sua utlização. 
Às vezes, o professor pode pedir que os alunos busquem um 
determinado material, mas sempre com uma observação 

atenta.
▶▶ Enfatizar o caráter estético, durável e coletivo do mate-

rial. Deduzir as precauções a serem tomadas durante as 
manipulações.

4      Apresentar o Material do aluno Descobrincar


